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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів –5 

Галузь знань 

___________ 

(шифр і назва) 

Нормативна  

Напрям 

підготовки 

___________ 

(шифр і назва) 

Модулів -2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_____________ 

 

Рік підготовки: 

Змістовних 

модулів -3 

1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

_____________ 

(назва) 

Семестр 

 

 

 

 

 

Загальна 

кількість годин - 

150 

2 -й -й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

20 год  год 

Практичні, семінарські 

 Год год 

Лабораторні 

30 Год  год 

Самостійна робота 

80 год год 

Консультації: 

20 год  год 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 33:77 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Предмет вивчення навчальної дисципліни теоретичні та практичні основи 

створення, редагування, обробки, зберігання й подання інформації з хімічних дисциплін з 



використанням сучасних засобів інформаційних технологій з метою її використання у 

навчальній, науково-дослідній та майбутній професійній діяльності 

Метою вивчення навчальної дисципліни формування основ інформаційно-

комунікативної компетентності студентів, засвоєння теоретичних знань та оволодіння 

практичними навичками ефективного застосування інформаційних технологій для 

розв’язання завдань при вивченні фахових хімічних дисциплін та у майбутній професійній 

діяльності, створення підґрунтя для самостійного безперервного навчання. 

Завдання навчальної дисципліни  

надати студентам знання про сучасні інформаційні технології та системи, 

ознайомити їх з типологією, класифікацію, структурою та архітектурою 

інформаційних систем, 

розглянути основні типи інформаційних систем та види інформаційних технологій, 

що використовуються в науково-дослідній діяльності, 

вивчити основи використання автоматизованих інформаційних систем у наукових 

дослідженнях, 

навчити їх оперувати сучасними пошуковими системами та базами даних наукової 

інформації різних типів. 

 

3. Результати навчання (компетентності) 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук та 

природничих наук, фізики, хімії, біології і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти 

Загальні компетентності  

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та в межах правової області.  

ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК4. Здатність працювати в команді. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення, зберігання, аналізу перетворювати і передавати 

інформації з різних джерел природничого характеру, критично оцінюючи її. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК9. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК11. Здатність використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для дослідження 

природничих явищ; створювати інформаційні ресурси з природничих наук.  

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть: 

Знання: 

ПРНЗ4. Знає основні психолого-педагогічні теорії навчання, інноваційні технології 

навчання природничих наук, хімії. 

Уміння: 



ПРНУ7. Уміє знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, 

насамперед за допомогою інформаційних, цифрових і хмарних технологій; 

ПРНУ8. Самостійно вивчає нові питання природничих наук, хімії та методики навчання 

природничих наук, хімії за різноманітними інформаційними джерелами; 

ПРНУ11. Дотримується правових норм і законів, нормативно-правових актів України, 

усвідомлює необхідність їх дотримання; 

ПРНК1. Володіє основами професійної мовленнєвої культури при навчанні природничих 

наук, хімії, в школі 

4. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. «Поняття інформаційних технологій навчання». 

Інформаційні технології в сучасному суспільстві. Предмет та задачі курсу. Інформація, її 

види та властивості. Закони України про інформатизацію суспільства. Поняття 

інформаційного суспільства. Інформаційні революції. Вплив розвитку комп’ютерної 

техніки і інформаційних технологій на професійну діяльність. Керована й некерована 

інформатизація. Інформатизація різних видів професійної діяльності. Напрями 

використання ІКТ за професійним спрямуванням. Поняття інформаційної культури. 

Складові інформаційної культури майбутнього фахівця. Формування інформаційної 

культури через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

майбутній професійній діяльності. 

Змістовий модуль 2. «Основи проектування педагогічних програмних засобів з 

використанням інформаційних технологій». Загальні підходи до проектування 

педагогічних програмних засобів. Розробка дидактичних матеріалів різними 

інструментами. Інформаційні ресурси меріжі Інтернет. Технологія використання 

Інтернет-платформ Kahoot, Plickers, Prezi, Padlet, Вlendspace, Learning Apps,). 

Змістовий модуль 3 Цифрові інструменти Google для закладів освіти. 

Створення електронного освітнього середовища цифровими інструментами Google 

Workspace for Education (Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google 

Диск, Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, Google Форми, 

Google Jamboard, Google Мої карти, Google Сайти, Google Тренди, Google Академія, 

Google Групи, Google Сповіщення.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістовних модулів 

і тем 

Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

 усьо

го 

у тому числі ус

ьо

го 

у тому числі 

  л п конс інд с.р.  л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін 

 

Змістовний модуль 1. Поняття інформаційних технологій навчання. 

Інформаційні технології в 

сучасному суспільстві. 

Предмет та задачі курсу. 

Інформація, її види та 

властивості. Закони 

України про 

інформатизацію 

9 2 1   6       



суспільства. Поняття 

інформаційного 

суспільства. Інформаційні 

революції.  

Вплив розвитку 

комп’ютерної техніки і 

інформаційних технологій 

на професійну діяльність. 

Керована й некерована 

інформатизація. 

Інформатизація різних видів 

професійної діяльності. 

Напрями використання ІКТ 

за професійним 

спрямуванням. 

7 2 1   4       

Поняття інформаційної 

культури. Складові 

інформаційної культури 

майбутнього фахівця. 

Формування інформаційної 

культури через 

використання сучасних 

інформаційно-

комунікаційних технологій в 

майбутній професійній 

діяльності. 

16 2 2 2  10       

Разом за змістовним 

модулем 1 

32 6 4 2  20       

Змістовний модуль 2. Основи проектування педагогічних програмних засобів з 

використанням інформаційних технологій 

Загальні підходи до 

проектування педагогічних 

програмних засобів.  

5 2 2 1         

Розробка дидактичних 

матеріалів різними 

інструментами. 

Інформаційні ресурси 

меріжі Інтернет. 

17 2 4 1  10       

Технологія використання 

Інтернет-платформ 

Kahoot, Plickers, Prezi, 

Padlet, Вlendspace, Learning 

Apps тощо). 

20 2 4 4  10       

Разом за змістовним 

модулем 2 

42 6 10 6  20       

Змістовий модуль 3. Цифрові інструменти Google для закладів освіти. 

Створення електронного 

освітнього середовища 

цифровими інструментами. 

Google Workspace for 

Education 

14 2 2   10       

Створення електронного 20 2 4 4  10       



освітнього середовища 

цифровими інструментами 

Google Workspace for 

Education (Google Клас, 

Google Meet, 

Google Календар, 

Google Keep, Google Диск 

Google Документи, 

Google Таблиці, App Sheet, 

Google Презентації, 

Google Форми, 

20 2 4 4  10       

Google Jamboard, 

Google Мої карти, 

Google Сайти, 

Google Тренди, 

Google Академія, 

Google Групи, 

Google Сповіщення 

22 2 6 4  10       

Разом за змістовним 

модулем 3 

76 8 16 12  40       

Усього годин 150 20 30 20  80       

 

6. Теми лабораторних робіт 

програмою не передбачено 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Інформаційні технології в сучасному суспільстві. Предмет та задачі 

курсу. Інформація, її види та властивості. Закони України про 

інформатизацію суспільства. Поняття інформаційного суспільства. 

Інформаційні революції.  

2 

2 Вплив розвитку комп’ютерної техніки і інформаційних технологій на 

професійну діяльність. Керована й некерована інформатизація. 

Інформатизація різних видів професійної діяльності. Напрями 

використання ІКТ за професійним спрямуванням. 

2 

3 Поняття інформаційної культури. Складові інформаційної культури 

майбутнього фахівця. Формування інформаційної культури через 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

майбутній професійній діяльності. 

2 

4 Загальні підходи до проектування педагогічних програмних засобів.  2 

5 Розробка дидактичних матеріалів різними інструментами. Інформаційні 

ресурси меріжі Інтернет. 

2 

6 Технологія використання Інтернет-платформ Kahoot, Plickers, Prezi, 

Padlet, Вlendspace, Learning Apps тощо). 

2 

7 Створення електронного освітнього середовища цифровими 

інструментами. Google Workspace for Education 

2 

8 Створення електронного освітнього середовища цифровими 

інструментами Google Workspace for Education (Google Клас, 

Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google Диск 

2 

9 Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, 2 



Google Форми, 

10 Google Jamboard, Google Мої карти, Google Сайти, Google Тренди, 

Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення 

2 

 Усього годин 20 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Інформаційні технології в сучасному суспільстві. Предмет та задачі 

курсу. Інформація, її види та властивості. Закони України про 

інформатизацію суспільства. Поняття інформаційного суспільства. 

Інформаційні революції.  

6 

2 Вплив розвитку комп’ютерної техніки і інформаційних технологій на 

професійну діяльність. Керована й некерована інформатизація. 

Інформатизація різних видів професійної діяльності. Напрями 

використання ІКТ за професійним спрямуванням. 

4 

3 Поняття інформаційної культури. Складові інформаційної культури 

майбутнього фахівця. Формування інформаційної культури через 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

майбутній професійній діяльності. 

10 

4 Загальні підходи до проектування педагогічних програмних засобів.   

5 Розробка дидактичних матеріалів різними інструментами. 

Інформаційні ресурси меріжі Інтернет. 

10 

6 Технологія використання Інтернет-платформ Kahoot, Plickers, Prezi, 

Padlet, Вlendspace, Learning Apps тощо). 

10 

7 Створення електронного освітнього середовища цифровими 

інструментами. Google Workspace for Education 

10 

8 Створення електронного освітнього середовища цифровими 

інструментами Google Workspace for Education (Google Клас, 

Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google Диск 

10 

9 Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, 

Google Форми, 

10 

10 Google Jamboard, Google Мої карти, Google Сайти, Google Тренди, 

Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення 

10 

 Усього годин 80 

 
Форми навчання: лекції; практичні роботи; самостійна робота.  

 

9. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 
Словесні методи: бесіда; пояснення, розповідь, лекція, інструктаж. 

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження. 

Практичні методи навчання: вправи, лабораторні, практичні, графічні роботи. 

Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності. 

Методи контролю: усний контроль, письмові завдання, захист проектів, модульний 

контроль. 

 

10. Методи контролю 

 
Контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності та всебічності. В процесі вивчення дисциплін 



застосовується накопичувана система оцінювання рівня успішності студентів, 

здійснюється контроль і накопичення балів за різнобічну навчально-пізнавальну 

діяльність студента упродовж періоду вивчення дисципліни. 

Види контролю, які використовуються у процесі викладання дисципліни: 

Поточний контроль здійснюється за допомогою контрольних опитувань або 

написання модульних контрольних робіт (колоквіумів), контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи а також за результатами практичного виконання і захисту 

лабораторних робіт.  

Лекційний контроль - це контроль за засвоєнням лекційного теоретичного 

матеріалу (письмовий контроль). 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та 

самостійної роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, 

визначених програмою дисципліни. 

Підсумковий семестровий контроль – залік – розраховується як сума балів за 

результатами усіх видів контролю та самостійної роботи (100 балів) Усім студентам, які 

повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-

трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), 

сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС- підсумки семестрового контролю 

заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін 

особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за 

результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академзаборгованості. 

Результати навчання студентів, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються відповідно до Положення про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 

Винниченка шляхом валідації. За наявності сертифіката, в якому зазначено здобуті 

компетентності та тема курсу, що співпадає з темами, наведеними у програмі дисципліни, 

студенту вона можуть перезараховуватись. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Перерахунковий коефіцієнт = 2 100 

 

13. Методичне забезпечення 

 
робоча програма, підручники, інструктивно-методичні матеріали до до 

лабораторних занять, питання для самостійної роботи, тексти лекцій; інформаційно-

освітні ресурси Інтернету. 

 

14. Рекомендована література  
Основна  



1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління 

знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. Ірпінь : 

Нац. університет ДПС України, 2016. 212 с. 

2. Баженов В. А., Венгерський П. С., Гарвона В. С. Інформатика. Комп’ютерна 

техніка. Комп’ютерні технології.. Київ: Каравела, 2019 

3. Биков В.Ю., Лапінский В.В., Пилипчук А.Ю., Шишкіна М.П. Засоби 

інформаційнокомунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи 

освіти. – Київ: Педагогічна думка, 2010. 160 с.  

4. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. 

посіб. / О. П. Буйницька – К.: Центр учбової літератури, 2012. 240 с. 

5. Гольський В.Б., Лешко Р.Я., Шаклеіна І.О. Основи 

інформаційнокомунікаційних технологій: Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт. Дрогобич: ДДПУ, 2012. 155 с. 

6. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях : навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ 

і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. 

Київ : Освіта України, 2006. 366 с. 

7. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник / Л. М. 

Дибкова. – 3- тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2011. 464 с 

8. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: 

Навчальний посібник. Львів, ЗУКЦ, 2013. 182 с. 

9. Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В. Методика створення електронного 

навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3): Навчальний 

посібник. К.: «Аграр Медіа Груп», 2016. 240 с. 

10. Задорожний К.М. Інформаційні технології на уроках хімії. Харків: Основа, 

2009. – 160 с. 

11. Деркач Т.М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін. Дніпро: 

Видво ДНУ, 2008. 336 с. 

Додаткова  

12. Андронатій П. І., Болілий В. О., Шлянчак С. О. Розробка дистанційних курсів 

засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: 

Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. 

68 с. 

13. Биков В.Ю., Лапінский В.В., Пилипчук А.Ю., Шишкіна М.П. Засоби інформаційно-

комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти. Київ: 

Педагогічна думка, 2010. 160 с. 

14. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. 

Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. Черкаси. 2012. 220 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси  

1. Операційна система Мicrosoft Windows. URL: https://support.microsoft.com/uk-

ua/office 

2. Основні відомості про PowerPoint. URL: 

https://ppt.at.ua/news/microsoft_powerpoint/2010-02-21-1 

3. Умовне форматування в Microsoft Excel URL: 

https://webportal.com.ua/conditional-formatting-excel/ 

4. Офіційний сайт Google Classroom. URL: https://www.classroom.google.com  

5. Офіційний сайт Zoom [Електронний ресурс]. URL: https://zoom.us/ 4. 

Офіційний сайт Сisco Webex Teams [Електронний ресурс]. URL: https://teams.webex.com  

6. Офіційний сайт Padlet [Електронний ресурс]. URL: https://uk.padlet.com/ 7. 

Офіційний сайт Microsoft teams. URL: https://teams.microsoft.com  

https://support.microsoft.com/uk-ua/office
https://support.microsoft.com/uk-ua/office
https://ppt.at.ua/news/microsoft_powerpoint/2010-02-21-1
https://teams.microsoft.com/


7. Офіційний сайт інтернет-сервісу LearningApps URL: https://learningapps.org/ 

 


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

